Upoważnienie – dowóz
Ja ……………………………………………………………………….. legitymujący/a się dowodem osobistym
………………………………….
imię i nazwisko nr i seria dowodu
wyrażam zgodę na dowiezienie mojego dziecka …………………………………………… na miejsce
zbiórki Akcji Lato 2019 w Bielsku Białej do ośrodka Rekord ul. Startowa 13 przez osobę
upoważnioną …………………………………………………………… legitymującą/ego się dowodem
……………….……………….
imię i nazwisko nr i seria dowodu
Data, podpis……………………………………………………………………..
Upoważnienie – odbiór
Ja ……………………………………………………………………….. legitymujący/a się dowodem osobistym
………………………………….
imię i nazwisko nr i seria dowodu
wyrażam zgodę na odbiór mojego dziecka …………………………………………… z miejsca Akcji Lato
2019 z Bielska Białej z ośrodka Rekord ul. Startowa 13 przez osobę upoważnioną
…………………………………………………………… legitymującą/ego się dowodem ……………….……………….
imię i nazwisko nr i seria dowodu
Data, podpis……………………………………………………………………..
DANE OSOBOWE:
1) Na podstawie Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) dane osób upoważnionych
do dowozu i odbioru dzieci zawarte w niniejszym upoważnieniu przetwarzane będą przez
Administratora Danych Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach w celu realizacji Akcji Lato
2019 r.
2) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować
się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem
iod@slzpn.katowice.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uprawnienia do odebrania
lub dowiezienia dziecka biorącego udział w Akcji Lato 2019.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione
na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

6) Podane dane osobowe będą przechowywane do zakończenia trwającej edycji Akcji Lato
2019.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego Śląski
ZPN otrzymał od rodzica/prawnego opiekuna zgłaszającego dziecko/podopiecznego do Akcji
Lato 2019.
10) Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani
profilowania w stosunku do Pani/Pana danych osobowych.
Data, podpis……………………………………………………………………..

